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OPGERICHT 17 JANUARI 1997 

AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE 
                Secretariaat Zeeland ’96:  
                    p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg                                                                             0118616876 

                    e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com                                                                      www.zeeland96.nl 

Programma Leervluchten 2017 Afd.Zeeland 
 

Ink. Los Code Losplaats 

31 mrt 1-apr T13 Menen 

7-apr 8-apr T14 Quievrain 

14-apr 15-apr T15 Auby lez Douai 

21-apr 22-apr T16 Niergnies 

28-apr 29-apr T17 Roije 

5-mei 6-mei T18 Pont St.Maxence 

11-mei 13-mei T19 Chevrainvilliers 

19-mei 20-mei T20 Niergnies 

26-mei 27-mei T21 Roije 

1-jun 3-jun T22 Fontenay s.Eure 

8-jun 10-jun T23 Pontoise 

15-jun 17-jun T24 Orleans 

23-jun 24-jun T25 Menen 

30-jun 1-jul T26 Arras 

7-jul 8-jul T27 Peronne 

14-jul 15-jul T28 Roije 

21-jul 22-jul T29 Pont St.Maxence 

27-jul 29-jul T30 Chevrainvilliers 

4-aug 5-aug T31 Auby lez Douai 

11-aug 12-aug T32 Niergnies 

18-aug 19-aug T33 Peronne 

25-aug 26-aug T34 Roije 

1-sep 2-sep T35 Pont St.Maxence 

7-sep 9-sep T36 Arras 
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Handelswijze m.b.t. trainingsvluchten naast wedvluchten 
 
Zoals inmiddels wel bekend is op de NPO-Ledenraad van 12 december besloten om niet 
langer invliegduiven toe te staan op de wedvluchten. Onze kiesman heeft hiertegen bezwaar 
gemaakt op de vergadering en het standpunt van de meeste Zeeuwse liefhebbers uitgelegd 
over dit onderwerp. Enkele weken na dit besluit is er een schrijven uitgegaan naar het NPO-
bestuur waarop tot de dag van vandaag nog steeds geen reactie is binnengekomen. 
 
We hebben daarom bovenstaand schema opgesteld om toch tegemoet te komen aan de 
wensen van de meerderheid van de Zeeuwse liefhebbers om toch een mogelijkheid te 
hebben om de duiven mee te kunnen geven als training. 
 
Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: 
 
1. Alle ingekorfde duiven dienen bewijsbaar te zijn ingeënt tegen paramyxo. Zeker in deze 
tijden van vogelgriep is het een reële mogelijkheid dat hierop controle zal plaatsvinden door 
Belgische of Franse autoriteiten. Verenigingen geven deze garantie af middels de getekende 
verklaring aan de afdeling. 
 
2. Alle ingekorfde duiven dienen te zijn voorzien van een chipring dan wel gummiring. Dit om 
te voorkomen dat er duidelijk zichtbare duiven aanwezig zijn in de manden die niet 
deelnemen aan een wedvlucht. Registratie hiervan is optioneel, maar gezien de controle op 
de entplicht wenselijk. 
 
3. De duiven die niet worden ingekorfd voor de wedvlucht in aparte manden steken, tenzij 
dit er slechts enkele zijn. Dit maakt het verwerken van de aantallen een stuk eenvoudiger 
voor de rekenaars,penningmeesters en op de verzamelplaats. 
 
4. Per inkorving 2 geleidebrieven opmaken, 1 met de duiven die zijn ingekorfd op de 
wedvlucht en 1 met de duiven die zijn ingekorfd op de trainingsvlucht. Er dienen dus ook 2 
D-bestanden te worden aangemaakt en ingestuurd: 1 met de wedvluchtcode (bv.V13) en 1 
met de code van de trainingsvlucht (bv.T13). Als er geen deelname is op de trainingsvlucht 
dan hoeft uiteraard slechts 1 bestand te worden ingestuurd. 
Er kunnen dus absoluut geen aantallen invliegduiven meer worden aangegeven bij het 
insturen van een wedvluchtbestand ! 
 
5. Bij het opmaken van een D-bestand voor een trainingsvlucht het totaal aantal 
trainingsduiven aangeven op het verenigingslidnummer 18**-8888, dus niet per liefhebber 
een aantal invoeren. De afdelingspenningmeester zal het totaalbedrag incasseren bij de 
vereniging, deze zal middels een eigen administratie dit moeten verrekenen met de 
inkorvers. 
 
We beseffen dat we met deze handelswijze mogelijk een scheef gezicht krijgen van het NPO 
en enkele zusterafdelingen, maar we zijn aangesteld om de belangen van de Zeeuwse 
liefhebbers te behartigen en zolang de afdeling een autonome organisatie is, zullen we dit 
ook blijven doen. Probeer fouten te voorkomen, ook al wordt het bij het inkorven wat 
ingewikkelder. Voor vragen kunt U altijd bellen of mailen met de secretaris. 


